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Politisk samverkansberedning 

Kommun - Landsting 

Vansbro 

MINNESANTECKNINGAR 

 

 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Torsten Larsson hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.  

 

2. Fastställande av föredragningslista 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t fastställa föredragningslistan för mötet.  

 

Dag Måndagen den 19 maj 2014 

Tid Kl. 9:00-12:00 

Plats Vansbrorummet, Medborgarhuset 
    
Närvarande    

    
Torsten Larsson kd Kommunstyrelsen 
Ulrika Gärds Forsberg S Kommunstyrelsen 
Bengt Thorén fp Ordinarie landstingsrepresentant 
Sigvard Axbom dsp Ersättare landstingsrepresentant  
Robert Hagström S Ersättare landstingsrepresentant 
Hans Unander S Ordf hälso- och sjukvårdsberedningen 

Lena Freijs  Områdessamordnare 
Mia Johansson   Folkhälsoplanerare 
Elisabeth Hekkala  Verksamhetschef vård och omsorg 
Elisabeth Rooth Eriksson  Kommunchef 
Monica Frisén  Enhetschef öppenvårdspsykiatrin Vansbro 
Matts Lindgren  Verksamhetschef Vansbro vårdcentral 
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3. Föregående mötes minnesanteckningar 

Inga synpunkter. 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t  lägga föregående mötes minnesanteckningar till handlingarna. 

 

4. Rapport folkhälsoplanerare 

Det pågår en enkätundersökning, Hälsa på lika villkor, i länet. Enkäten går ut 
till ett slumpmässigt utvalt antal medborgare mellan 16 – 84 år. Landstinget 
Dalarna kommer att sammanställa resultatet och jämförelser på riks-, läns- 
och kommunnivå. Det finns en möjlighet för kommunerna att ha önskemål 
om fördjupad analys utifrån prioriterade mål för befolkningens hälsoutveckl-
ing som finns i respektive kommun. 

 

Samverkansberedningen beslutar  

a t t tacka för informationen och lägga den till handlingen. Några önskemål 
om fördjupad analys finns ej i nuläget, samverkansberedningen inväntar rap-
porten. 

 

5. Drogvaneundersökning  

Genomgång av resultatet från drogvaneundersökningen 2014. Jämförelser 
med övriga kommuner i projektet är ek klart, några kommuner kommer att 
genomföra undersökningen efter sommaren. 

Samverkan i projektet med drogvaneundersökning enligt Ökerö-modellen av-
slutas och Vansbro kommun har beslutat att fortsätta med drogvaneunder-
sökningen inom elevhälsan som en del i kommunens folkhälsoarbete. 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t tacka för informationen och lägga den till handlingen. 
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6. Statistik psykisk ohälsa – nuläge 

Samverkan mellan öppenvårdspsykiatrin och IFO för personer från 18 år och 
äldre kring missbruk startade okt 2011.  

Statistik för perioden 0kt 2011 – dec 2013: 

- Totalt 16 personer varit inskrivna 

- 14 personer har avslutats 

o 9 personer är nyktra och har egen försörjning/ annan ersättning el-
ler vidare till sysselsättning 

o 3 personer har avböjt insatsen 

o 2 personer har ej haft intresse 

- Av inskrivna var 3 kvinnor och 13 män 

- Hos 8 personer fanns hemmavarande barn. Anmälan har gjorts till IFO 

Nya riktlinjer från Socialstyrelsen gällande missbruk kommer 2015. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t tacka för informationen och lägga den till handlingen. 

 

7. Rapport från respektive huvudman 

Landstinget - lokalt 

Full läkarbemanning på vårdcentralen och bemanning inför sommaren är 
klar. 

Många av patienterna är kroniskt sjuka som fortsätter att skötas av vårdcen-
tralen. Det påverkar övrig verksamhet genom att annan verksamhet kan be-
höva minskas. Ansvaret för första linjens psykiatri för barn har ökat.  

Öppenvårdspsykiatrin Malung/Vansbro har uppdelats på två enhetschefer. 
Monica Frisén ansvarar för Vansbro och Verone Johansson för Malung. 
Svårt med läkarbemanning. Psykolog kommer att finnas en dag per vecka i 
Vansbro. 

Landstinget – centralt  

Från 1 maj har landstinget en ny organisation. Ett mellanled med divisions-
chefer har införts. 

Mora lasarett har påbörjat planer för en ny vårdbyggnad. Planeras klart inom 
5 – 7år. 
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Helikopterlandningsplats byggs vid Mora lasarett. 

Ambitionen är att hålla samma antal vårdplatser öppna under sommaren som 
föregående år. Svårigheten är att rekrytera sjuksköterskor i tillräcklig omfatt-
ning. 

Kommunen 
Årsredovisning, kommunen gick + 14,8 mkr. Resultatet i kvalitetsmätningen 
kommunens kvalitet i korthet, KKIK, har analyserats. Kommunstyreslens ut-
skott styrning och ekonomi föreslår tre prioriterade områden till kommunens 
strategiska plan;  
- skolans resultat  
- kommunens websida, elektroniska tjänster  
- sjuktalet hos personalen 

Ny trafikbeställning har tagits fram. Trafikbeställningen anpassas efter den 
nya regiontrafiken. Bland annat kommer serviceresor införas. Serviceresor är 
anropsstyrd trafik vilket kan underlätta möjlighet att ansluta till buss till Mora 
via Kättbo. Önskvärt att innevånare får besökstider som anpassas till bussti-
der. 

Tillsyn över familjehem. IFO ansvarar för tillsyn i familjehem men det är vik-
tigt att övriga verksamheter bland annat skola anmäler till IFO om det finns 
misstanke om att något barn är i behov av stöd. 

Kommunen utreder nya möjligheter till modell för sysselsättning till personer 
som står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Kartläggning av nuläge är 
klart och rapporten kommer att ligga tillgrund för det fortsatta arbetet. 

Kommunens stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i form av in-
satsen boendestöd kommer att omorganiseras från och med juni 2014. En 
särskilt personalgrupp har tillsatts som kommer att arbeta med den insatsen. 

Anhörigsamordnare, Laila Eriksson, har börjat den 5 maj. Laila kommer att 
arbeta 50 % som anhörigsamordnare. Tjänsten är ny och under upparbe-
tande. 

Boende för ensamkommande barn är under uppstart liksom den personal-
grupp som kommer att arbeta med verksamheten. Från och med 16 juni ska 
kommunen kunna ta emot ensamkommande barn. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t tacka för informationen och lägga den till handlingen. 
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8. Innehåll vid kommande möte 

 Medelstilldelning FINSAM Västerdalarna. Hur se förslag om förändrad me-
delstilldelning ut? Verksamhetschef Ritva Pettersson bjuds in. 

 Rapport om läget kring på gående utredning gällande sysselsättningsverk-
samheterna. 

 Distriktssköterskemottagning Nås 

 Avtal gällande ungdomsmottagningsverksamhet. 

 Statistik psykisk ohälsa 

 

Nytt ärende meddelas 10 dagar innan till Lena Frejs. 

 

9. Övriga frågor 

Ny representant till KHR/KPR i Vansbro 

Landstinget meddelar ny representant till kommunen. 

Fråga från medborgare Följeslagare till lasarett 

En medborgare som följt en närstående med demenssjukdom till lasarett till-
frågades om möjlighet att stanna på lasarettet för att sköta tillsynen. Lands-
tinget har inte resurser för klarar behovet av tillsyn. 

Representant till kommunens välfärdsråd 

Kommunen efterfrågar en landstingsrepresentant till kommunens välfärdsråd. 
Landstinget återkommer med besked om representant/deltagare. 

 

Samverkansberedningen beslutar 

a t t tacka för informationen och lägga den till handlingen. 

 

10. Utvärdering av mötet  

Intressanta frågor och bra information som förhoppningsvis leder arbetet 
framåt. Bra utbyte kring de olika frågorna. Utvärderingen av mötet ifrågasätts 
då alla uttrycker att mötena är bra, intressanta och givande. Önskvärt att 
uppslutningen från kommunen är god. Oro inför utvecklingen av kollektivtrafi-
ken. Bra med fokusfrågor som blir mer belysta. 
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Samverkansberedningen beslutar 

a t t punkten Utvärdering av mötet kvarstår. 

 

11. Mötets avslutning 

Ordföranden tackar för uppmärksamheten och förklarar mötet avslutat. 

 

Nästa sammanträde för Polsam är den 29 september 2014 kl 9 -12. 


